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Aan de leden van de heemkundekring “Het Zuidkwartier”, 

 

Zuidwesthoek, september 2010. Uitgave: 2010, nmr. 04 

 

Beste leden, 

 

Het is alweer geleden vanaf april dat wij U bericht hebben via een nieuwsbrief. In de tussentijd is er 

weer genoeg te beleven geweest in onze gemeente. Wellicht heeft U ook nog genoten van een 

overheerlijke vakantie. Mocht U de komende tijd er nog op uit willen trekken, kijk dan eens hieronder 

bij de agenda of er iets van uw gading bij is. 

 

Agenda: 

In de komende periode zijn er weer diverse activiteiten gepland:  

• Op zondag 26 september, 10 en 24 oktober  is het streekheemmuseum 

den Aanwas nog geopend. U heeft dan nog de mogelijkheid om de 

thematentoonstelling “Woensdrecht in de Tour de France” te 

bezoeken. Openingstijd is van 13:30 tot 16:30 uur. Voor nadere 

informatie kunt U zich wenden tot dhr. Jos Halters (� 0164 – 67 28 54) 

of mevr. Franka Stoutjesdijk-Jansen (� 0164 - 672 563).  

• Op zondag 26 september is het weer de gezinsfietsdag in de gemeente Woensdrecht. Houdt de 

persberichten in de gaten en ga lekker op de fiets onze mooie omgeving verkennen. 

• Praatmorgen in ’t Kwartier. Op zondagmorgen 3 oktober, 7 

november en 5 december kunt U weer lekker bijkletsen over ‘vroeger’. 

U bent van harte welkom van 10:00 tot 12:00 uur in heemhuis 't 

Kwartier aan de Binnenweg 33 te Hoogerheide. 

• Op zaterdag 2 oktober is er een studiedag Dialecten in Den Dungen. 

Voor meer informatie zie onze website. 

• Op 10 en 17 oktober a.s. is het weer ouderwets gezellig bij de Jaarmarkt / Putse Kermis in 

Putte. 

• Op zondag 24 oktober is er een lezing over Sinterklaas en over het Rijke Roomse Leven. Zie 

hieronder voor meer details. Plaats van handeling is bij hotel Dekkers in Ossendrecht. 

• Op zondag 21 november is er een lezing over de archieven van het Markiezenhof. Hoe kunt 

U daar iets vinden? Het zal allemaal deze ochtend duidelijk worden. Plaats van handeling is bij 

hotel Dekkers in Ossendrecht. 

• Op zondag 19 december is er in het Karremuseum een Winterfeest. Demonstraties van 

winterse activitieten, vuurkorven, warme dranken, enz.. kortom een gezellige wintersfeer. 

 

U ziet, voor een ieder wat wils!! 

 

Tijding: 

Als U deze brief weer ontvangen heeft, betekent dat ook dat U Tijding 2010-2 weer in uw bezit heeft. 

De redactieraad heeft weer zéér haar best gedaan om er wederom een interessante publicatie van te 

maken. Daar gaan steeds weer de nodige uurtjes in zitten, maar dat valt dan ook zeker aan het resultaat 

af te zien. Aan allen die daaraan meegewerkt hebben: Chapeau!! 

We hopen dat U weer de nodige uurtjes leesplezier eraan zult beleven. 

 



Lezing “Sinterklaas” & “Het Rijke Roomse Leven II”: 

Op zondagochtend 24 oktober geeft Ad Rooms wederom een lezing voor onze heemkundekring bij 

hotel Dekkers in Ossendrecht. Dit keer zijn het eigenlijk zelfs twee lezingen! De lezing vóór de pauze 

gaat over Sinterklaas! Waarom is Sinterklaas een kindervriend, waarom speelt die schoorsteen een rol 

in alle verhalen, wat is de betekenis van het strooien van snoepgoed en bijvoorbeeld het zetten van de 

schoen? U komt er allemaal achter als U die ochtend erbij bent! 

Dan de “tweede” lezing is na de pauze die ochtend en gaat over het Rijke Roomse 

Leven. Dit is zeker géén herhaling van de lezing die Ad eerder op 19 april 2009 gaf, 

maar is een vervolg erop. Het is opnieuw een verhaal met een lach en een traan en veel 

nostalgische herinneringen. In deze nieuwe lezing wordt uitgebreid gesproken over onder 

meer engelen, de eerste heilige communie, de biecht, het scapulier, het fenomeen van 

pesjonkelen, de verering van het Heilig Hart van Jezus, preken en het leven van de 

nonnen. 

 

Tour de France: 

Het weekend van 3 en 4 juli hebben we het geweten dat de Tour door onze gemeente kwam. Zowel op 

zaterdag als zondag was er een extra tentoonstelling georganiseerd in Putte over de Woensdrechtse 

wielrenners in de Tour de France. Ruim 400 bezoekers hadden we dat weekend in kasteel Ravenhof.  

Nog een paar keer is de tentoonstelling te bewonderen in het museum 

alvorens het seizoen weer sluit. We kunnen weer terugkijken op een 

succesvolle tentoonstelling waarbij we onze heemkundekring èn onze 

gemeente weer mooi op de kaart hebben gezet.  Als U de tentoonstelling nog 

niet hebt gezien, kom dan snel! Zondag 24 oktober is de laatste reguliere 

openstelling. 

 

LiveSTRONG: 

Gedurende het hele seizoen hebben bezoekers van het museum een gele ‘LiveSTRONG’ trui gezien op 

een pop op de toog in het museumcafé. LiveSTRONG is opgericht om de wereldwijde kanker-

problematiek aan te pakken en support te bieden aan al die mensen die heden ten dage leven met 

kanker. Heemkundekring Het Zuidkwartier ondersteunt dan ook LiveStrong, de Lance Armstrong 

Foundation. 

Diverse (ex-)Tour de France wielrenners, die deze tentoonstelling hebben bezocht in museum den 

Aanwas,  hebben hun handtekening op dit LiveSTRONG shirt gezet. Wat dacht U van Jan Janssen / 

Gerard Koel / René Pijnen / Frits Hoogerheide / Jacques van de Klundert / Herman van Springel / Leo 

van Vliet / Carlo Bomans / Jac Hanegraaf / Ludo Delcroicx en Ludo Loos? Zeker niet de minste!! 

Iedere belanghebbende (particulier of bedrijf) kan een bod uitbrengen op dit shirt. Elk bod wordt in de 

“biedingenkist” gedaan die onder de pop staat. Na afloop van dit museumseizoen (= eind oktober 2010)  

zal bekeken worden wie het hoogste geldige bod heeft uitgebracht op dit unieke shirt. Voor hem/haar 

zal dan dit unieke LiveSTRONG shirt zijn. 

De opbrengsten gaan voor de volle 100% naar de Lance Armstrong Foundation!! 

Geïnteresseerd? Aarzel dan niet en breng nu uw bod uit op deze unieke trui!! Misschien wordt U dan 

wel de trotse eigenaar hiervan!! 

 

Algemene LedenVergadering: 

Op 18 april was de jaarlijkse algemene ledenvergadering weer bij hotel Dekkers. Op onze website kunt 

U het verslag van deze bijeenkomst nog eens op uw gemak nalezen (indien U dit nog niet gedaan 

heeft). Twee belangrijke / besloten zaken die we hier nog eens apart willen vermelden zijn: 

• Met ingang van 2011 wordt de contributie verhoogd met € 3,--. Dat betekent dat het 

abonnement voor de inwoners van de gemeente Woensdrecht voortaan € 20,-- bedraagt en 

€ 27,-- en € 29,-- voor respectievelijk bezorging in de rest van Nederland èn in het buitenland. 

• De samenstelling van het bestuur is ietwat gewijzigd. Piet de Dooij en Hans Cortie zijn gestopt 

als bestuurslid. Hiervoor in de plaats is Hans Roelands gekomen. Hans was, en is, regelmatig in 

het museum als suppoost. Hans is 56 jaar en komt oorspronkelijk uit Dordrecht. Hij is de zoon 

van de oud-portier van Aviolanda en hij werkt momenteel als onderhoudsmonteur bij Cargill.  

 

Het bestuur. 


